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Personal information
First name, Surname

NIDA AMBRASĖ

Education
Indicate full
present official title of the institution
(if the institution does not exist
any more, then the title,
that is in the diploma or certificate)

Institution
Kaunas Polytechnical Institute,
Kaunas, Lithuania
Kaunas University of Technology,
Institute of Educational Studies,
Kaunas, Lithuania

Level of professional skills, scientific degree
Mechanical engineer

Year
1990

PhD Social Science (Educational Science)

1997

Work experience
Present separate entries
for each relevant position occupied,
starting from the most recent.

Employer

Position held / character of activities

Date

Kaunas University of Technology

Assoc. prof.

1999-

Kaunas University of Technology

Senior assistant

1997-1999

Kaunas University of Technology

Assistant

1993-1997

Kaunas Julijanava secondary school

Senior teacher

1990-1993

Academic title
Indicate full
present official title of the institution
(if the institution does not exist
any more, then the title,
that is in the diploma or certificate)

Institution
Associated Professor (Docent)

Title
Kaunas University of Technology, Kaunas,
Lithuania

Year
2005

Academic activity
Present a bibliographical entry
of the issued academic publications
in the last 5 years
(handbooks, books, methodical means)
(not more than 5)

Page 1/2 – Lecturer‘s activity

Ambrasė, Nida. Studentų požiūris į mokymąsi bendradarbiaujant ir taikant elektroninį mokymąsi //
Profesinės studijos: teorija ir praktika : mokslinių straipsnių rinkinys / Šiaulių kolegija. Šiauliai: Šiaulių
kolegijos leidybos centras. ISSN 1822-3648. 2014, Nr. 13, p. 92-101. [IndexCopernicus].
Ambrasė, Nida; Bakonytė, Lina. Studentų savivaldos mokymosi raiška mokantis nuotoliniu būdu //
Menas, dizainas ir meninis ugdymas: kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys : 8-osios tarptautinės
mokslinės praktinės konferencijos medžiaga, 2014 lapkričio 20 d. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 24244597. 2015, p. 11-20.
Ambrasė, Nida; Augustinienė, Aldona; Židonytė, Aušra. Asinchroninių virtualios mokymosi aplinkos
įrankių taikymo ir mokinių grupinio mokymosi gebėjimų ryšys // Menas, dizainas ir meninis ugdymas:
kūrybiškumo lavinimo metodai ir patirtys : 8-osios tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos
medžiaga, 2014 lapkričio 20 d. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 2424-4597. 2015, p. 21-30.
Ambrasė, Nida; Augustinienė, Aldona. The possibilities of virtual learning environment for future
teachers transformative learning fostering // ALTA'15 : Pažangios mokymosi technologijos :
konferencijos pranešimų medžiaga, 2015 m. gegužės 7 d. = Advanced learning technologies : conference
proceedings, 7th of May 2015 / Nacionalinė distancinio mokymo asociacija, Kauno technologijos
universitetas. Informatikos fakultetas, Nacionalinė skaitmeninė koalicija, Baltijos edukacinių technologijų
institutas. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 2335-2140. 2015, p. 16-23.
Ambrasė, Nida; Augustinienė, Aldona. Pedagogų profesinės kompetencijos raiška skatinant mokinių
bendradarbiavimą mokantis nuotoliniu būdu // Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir
praktikos dermė : 7- osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys =
Competence of contemporary specialists: the unity of theory and practice : 7th international conference
proceedings [elektroninis išteklius]. Kaunas: Kauno kolegija. ISSN 2029-4557. 2013, Nr. 7, p. 343-351.

Ambrasė, Nida. Pedagogo veiklos tobulinimas : vaikų globos namų auklėtinių rengimas šeimai :
mokomoji knyga / Kauno technologijos universitetas. Ugdymo sistemų katedra. Kaunas : Technologija,
2012. 74 p. ISBN 9786090204603.
Šiaučiukėnienė, Liuda; Stankevičienė, Nida; Čiužas, Renaldas. Didaktikos teorija ir praktika : vadovėlis
aukštosioms mokykloms / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2011. 254 p. ISBN
9789955259701.
Ambrasė, Nida; Brazauskas, Kęstutis; Marčiulionis, Povilas; Svinkūnas, Gytis; Urniežius, Renaldas.
Neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo
metodika. Vilnius : Eugrimas, 2014. 36 p. ISBN 9786094372469.

Projects
Present the most significant projects
in the last 5 years
(not more than 5)
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Project
Erasmus+ program “Teachers Continuing Professional
Development: “Qualified Teachers = Successful Learners"
(ENTELS) Nr. 2014-1-ES01-KA201-004346

Date/Period
2014-2016

